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OZNÁMENÍ
veřejnou vyhláškou
o zahájení vodoprávního řízení bez ústního jednání a místního šetření
Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad
podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 11 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 25 písm. b) a § 27
zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje zahájení
vodoprávního řízení na základě žádosti
Obce Dubčany, 783 22 Dubčany 24, IČO: 00576221,
kterou obdržel dne 14.09.2022, o schválení „Kanalizačního řádu splaškové tlakové
kanalizace obce Dubčany“ v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a
kanalizacích. Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům
odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného
místa, v určitém množství a v určené koncentraci znečištění v souladu s právními normami.
Kanalizační řád je vypracovaný v souladu s ustanovením § 24 vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb.,
kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích po veřejnou potřebu v platném znění.
Podrobnosti jsou uvedeny v předloženém kanalizačním řádu, který zpracovala Ing. Kateřina
Skřečková (AQUA PROCON s.r.o.) v 06/2022.
K žádosti bylo doloženo:
− 2x kanalizační řád vypracovaný Ing. Kateřinou Skřečkovou (AQUA PROCON s.r.o.)
v 06/2022
− výpis z Registru ekonomických subjektů
Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):
– Obec Dubčany, 783 22 Dubčany 24, IČO: 00576221
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Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí, samostatným usnesením určuje lhůtu, ve které
mohou účastníci řízení uplatnit své připomínky či námitky ve výše uvedeném řízení.
Vzhledem k ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu se mohou účastníci řízení vyjádřit
k podkladům rozhodnutí, jež jsou součástí spisové dokumentace.
Účastníci řízení a dotčené orgány mohou do podkladů pro vydání rozhodnutí nahlédnout na
MěÚ Litovel, odbor ŽP, kancelář č. 15, nám. Přemysla Otakara 777/2, 784 01 Litovel,
především v úřední dny pondělí a středa 700-1130 a 1200-1700 hodin nebo v jiné pracovní dny po
telefonické konzultaci.
„otisk úředního razítka“
……………………………………
Ing. Pavel Kurfürst
vedoucí odboru životního prostředí
MěÚ Litovel
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků (více než 30), je
účastníkům řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu doručováno veřejnou vyhláškou v souladu
s ustanovením § 25 a § 144 správního řádu. Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se
písemnost vyvěsí po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým (úřední deska) a dále se zveřejní
způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska). Dnem vyvěšení je den
vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Patnáctým dnem po
vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.
Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí, žádá o vyvěšení tohoto oznámení na úřední
desce Městského úřadu Litovel a Obecního úřadu Dubčany. Po sejmutí zašlete prosím
neprodleně zpět na MěÚ Litovel, odbor životního prostředí.

Vyvěšeno dne…………………
Sejmuto dne…………………
(Razítko a podpis oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí)
Obdrží:
K vyvěšení na úředních deskách:
– Městský úřad Litovel
– Obecní úřad Dubčany
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řízení, kterým se doručuje jednotlivě:
– Obec Dubčany, 783 22 Dubčany 24
Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu, kterým se doručuje veřejnou vyhláškou:
– vlastníci nemovitostí, kteří jsou připojeni kanalizační přípojkou na veřejnou kanalizaci
v obci Dubčany
1x spis

2
Město Litovel
IČO: 00299138
č. účtu: 3620811/0100

ID datové schránky: 4rub4s3
Tel.: +420 585 153 111

E-mail: sekretariat@mestolitovel.cz
www.litovel.eu

